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Woord vooraf

De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens (‘de Associatie’) organiseert op diverse momenten
in het jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het behalen van dit diploma moeten examens worden afgelegd voor de volgende modules:
• Basiskennis Boekhouden (BKB).
• Basiskennis Calculatie (BKC).
• Financiële administratie.
• Kostprijscalculatie.
• Bedrijfseconomie.
• Periodeafsluiting.
De uitgave Periodeafsluiting, Opgaven- en werkboek bevat:
• Opgaven bij alle hoofdstukken in het tekstboek Periodeafsluiting.
Wanneer het nummer van een opgave een * heeft, gaat het om een opgave op examenniveau.
De meeste van deze opgaven zijn ontleend aan of gebaseerd op opgaven van de Nederlandse
Associatie voor Praktijkexamens uit recente jaren.
• Werkbladen voor het uitwerken van alle opgaven bij de hoofdstukken 1 t/m 18.
Door gebruik te maken van werkbladen kan het tempo bij het uitwerken van de opgaven worden
verhoogd, terwijl daarnaast een geordend geheel van uitwerkingen ontstaat.
Voor gebruikers die hun eigen uitwerkingen willen vergelijken met de standaarduitwerkingen, verschijnt bij dit opgaven- en werkboek: Periodeafsluiting, uitwerkingen.
Voor verdere informatie over de uitgave Periodeafsluiting kunt u de bijbehorende website raadplegen: www.pdb.noordhoff.nl
Opmerkingen over de inhoud van deze uitgave die kunnen leiden tot verbeteringen in een volgende druk, zullen wij in dank ontvangen.
Mogen wij u daarom vragen uw op- en aanmerkingen door te geven aan de uitgever?
Het adres is:
Noordhoff Uitgevers bv,
Afdeling Hoger Onderwijs,
Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen.
E-mail kunt u richten aan:
info@noordhoff.nl
Ook rechtstreeks contact met ons stellen we op prijs. Daartoe de volgende e-mailadressen:
scripta@telenet.be
sarina@vanvlimmeren.be
Hoogstraten/Essen, voorjaar 2012
Henk Fuchs
Sarina van Vlimmeren
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Rechtsvormen zonder
rechtspersoonlijkheid

1.1

§ 1.1 a
b
c
d
e

Wat is het verschil tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon?
Wanneer spreken we van een organisatie?
Wanneer is een organisatie een onderneming?
Noem vier rechtsvormen voor een onderneming.
Noem voor een onderneming drie rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid.

1.2

§ 1.2 a
b

Wanneer is een onderneming een eenmanszaak?
Moet een eenmanszaak worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel? Motiveer het antwoord.
Op welke manieren kan een eenmanszaak vreemd vermogen aantrekken?
Over de winst in de eenmanszaak moet belasting worden betaald. Hoe heet deze belasting?
Wat verstaan we onder het publiceren van de jaarrekening? Moet de eenmanszaak de jaarrekening
publiceren?
Wat verstaan we onder gewaardeerd loon?
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d
e
f
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§ 1.3 a
b
c
d
e
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§ 1.4 a
b
c
d
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1.5

§ 1.5 a
b
c
d
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Waarom is het aan te bevelen om de afspraken tussen de firmanten van een vennootschap onder
firma bij oprichting van de onderneming schriftelijk vast te leggen?
Wat is een notariële akte?
Wat bedoelen we met de hoofdelijke aansprakelijkheid van elke firmant?
Waarom sluiten vennootschappen onder firma’s vaak een compagnonsverzekering?
Over de winst in de vennootschap onder firma moet belasting worden betaald. Hoe heet deze
belasting?

Wat is het meest belangrijke verschil tussen een beherende vennoot en een commanditaire vennoot?
Maak duidelijk dat het commanditaire vermogen voor de commanditaire vennootschap eigen vermogen is.
Wanneer een commanditaire vennoot zich gaat bezighouden met de leiding van de onderneming,
heeft dit een heel belangrijke consequentie voor deze vennoot. Welke consequentie?
Met welke belasting wordt de winstuitkering aan de commanditaire vennoot belast?
Op welke twee manieren ontstaat meestal een commanditaire vennootschap?

Wat is een maatschap?
Hoe is de aansprakelijkheid van de maten in een maatschap geregeld?
Wanneer geldt de bij b bedoelde aansprakelijkheid niet?
Welke belasting moet worden betaald over de winst in een maatschap?
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